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INTRODUCERE

Imitarea ºi neajunsurile sale
Toþi ne naºtem originale –
de ce atât de mulþi dintre noi mor cópii?
– Edward Young

Ieri, viitorul era mai bun. Obiºnuiam sã credem cã anul
1989 a despãrþit „trecutul de viitor aproape la fel de clar precum zidul Berlinului despãrþise Estul de Vest”1. Ne era
„greu sã ne imaginãm o lume radical mai bunã decât a noastrã, sau un viitor care sã nu fie esenþialmente democratic ºi
capitalist”2. Nu aºa gândim astãzi. Cei mai mulþi dintre noi,
chiar ºi în Vest, îºi imagineazã acum cu greutate un viitor
care sã rãmânã definitiv democratic ºi liberal.
Când Rãzboiul Rece s-a terminat, speranþele ca democraþia capitalistã liberalã sã se rãspândeascã global erau
mari3. Scena geopoliticã pãrea pregãtitã pentru un spectacol asemãnãtor cu Pygmalion a lui George Bernard Shaw,
o piesã optimistã ºi instructivã în care, într-un interval scurt
de timp, un profesor de foneticã reuºeºte sã înveþe o florãreasã sãrmanã sã vorbeascã precum regina Angliei ºi sã se
simtã în largul ei în companie selectã.
Dupã ce sãrbãtoriserã prematur integrarea Estului în
lumea occidentalã, observatorii interesaþi de subiect ºi-au
dat seama în cele din urmã cã spectacolul din faþa lor nu
se desfãºura conform aºteptãrilor4. Era ca ºi cum, în loc sã
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urmãreascã punerea în scenã a lui Pygmalion, lumea se
trezise în faþa unei dramatizãri a romanului lui Mary
Shelley, Frankenstein, o scriere pesimistã ºi moralizatoare despre un om care s-a hotãrât sã se joace de-a Dumnezeu,
asamblând pãrþi ale corpului uman într-o creaturã umanoidã. Monstrul plin de tare s-a simþit condamnat sã fie singur, invizibil ºi respins. ªi, invidiind fericirea de neatins a
creatorului sãu, s-a întors cu violenþã împotriva prietenilor
ºi familiei acestuia, distrugându-le lumea, lãsând numai
remuºcarea ºi suferinþa ca moºtenire a experimentului
nechibzuit de autoduplicare umanã.
Cum a ajuns liberalismul sã fie victima mult-trâmbiþatului sãu succes în perioada Rãzboiului Rece este povestea pe
care aceastã carte vrea sã o spunã. La nivel superficial, vina
ar aparþine unei serii de evenimente politice profund destabilizatoare: atacurile din 11 septembrie asupra World Trade
Center din New York, al doilea rãzboi din Irak, criza financiarã din 2008, anexarea Crimeei de cãtre Rusia ºi intervenþia în estul Ucrainei, neputinþa Occidentului când Siria
se scufunda într-un coºmar umanitar, criza migraþiei în Europa, referendumul pentru Brexit ºi alegerea lui Donald
Trump. Strãlucirea democraþiei liberale de dupã Rãzboiul
Rece a fost de asemenea umbritã de miracolul economic
chinez, orchestrat de o conducere care, fãrã a-ºi face o problemã din asta, nu este nici liberalã, nici democratã. Încercãrile de a salva bunul nume al democraþiei liberale
comparativ superioarã autocraþiei neoccidentale au fost
subminate de încãlcarea iresponsabilã a normelor liberale,
cum ar fi torturarea prizonierilor ºi funcþionarea evident defectuoasã a instituþiilor democratice aflate chiar în cadrul
Occidentului. În mod simptomatic, cum se atrofiazã ºi pier
democraþiile a devenit întrebarea cea mai arzãtoare pentru
savanþii liberali de astãzi5.
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Chiar ºi idealul unei „societãþi deschise” ºi-a pierdut strãlucirea altãdatã elogiatã6. Pentru mulþi cetãþeni decepþionaþi, deschiderea cãtre lume oferã acum mai multe motive
de anxietate decât de speranþã. Când a fost dãrâmat Zidul
Berlinului, existau numai ºaisprezece garduri de frontierã
în lume. Acum sunt ºaizeci ºi cinci de perimetre fortificate,
fie terminate, fie în construcþie. Elisabeth Vallet, expert la
Universitatea din Québec, afirmã cã aproape o treime
dintre þãrile lumii ridicã bariere de-a lungul graniþelor7.
Cele trei decenii care au urmat anului 1989 s-au dovedit a
fi o „perioadã inter-muralã”, un scurt interval fãrã baricade între cãderea dramaticã a Zidului Berlinului, care a
stârnit fantezii utopice despre o lume fãrã graniþe, ºi o frenezie globalã a construirii de ziduri din ciment ºi sârmã
ghimpatã întruchipând temeri existenþiale, chiar dacã
uneori imaginare.
Majoritatea europenilor ºi americanilor de astãzi cred cã
vieþile copiilor lor vor fi mai puþin îndestulãtoare ºi împlinite decât ale lor8. Încrederea publicã în democraþie este în
cãdere liberã, iar partide politice cu tradiþie îndelungatã se
dezintegreazã sau sunt eliminate de miºcãri politice amorfe
ºi de figuri populiste influente, ceea ce pune sub semnul întrebãrii dorinþa forþelor politice organizate de a lupta pentru
supravieþuirea democraþiei în vremuri de crizã9. Îngrozite
de spectrul migraþiei pe scarã largã, electoratele din unele
pãrþi ale Europei ºi Americii sunt din ce în ce mai atrase de
retorica xenofobã, de liderii autoritariºti ºi de graniþele militarizate. Mai degrabã decât sã creadã cã viitorul va fi înnobilat de ideile liberale ce iradiazã din Vest, acestea se tem cã
istoria secolului al XXI-lea va fi afectatã de milioanele de oameni care se revarsã aici din alte pãrþi ale lumii10. Cândva
elogiate ca fortãreaþã împotriva tiraniei, drepturile omului
sunt acum frecvent acuzate cã limiteazã abilitatea democraþiilor de a se lupta eficient cu terorismul. Temerile pentru
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supravieþuirea liberalismului sunt atât de acute, încât
referirile la poezia „The Second Coming” („A doua venire”)
a lui William Butler Yeats, scrisã în 1919, imediat dupã unul
dintre cele mai sângeroase conflicte din istoria omenirii,
au devenit un refren aproape obligatoriu pentru comentatorii politici în 201611. La un secol dupã ce le-a scris Yeats,
aceste cuvinte sunt acum mantra apãrãtorilor înfricoºaþi ai
democraþiei liberale din întreaga lume: „Toate se destramã; centrul se prãbuºeºte; / anarhia purã este eliberatã
peste lume.”
În memoriile sale, The World as It Is (Lumea aºa cum
este), Ben Rhodes, cel mai apropiat asistent ºi prietenul
personal al lui Obama, mãrturisea cã, în ziua când Obama
a pãrãsit Casa Albã, îngrijorarea care îl apãsa cel mai mult
era „ªi dacã ne-am înºelat?”12 Incertitudinea nu venea din
întrebarea „Ce nu a mers bine?” sau „Cine a procedat greºit?”; de asemenea, nici interogaþia „Ce s-a întâmplat?” a
lui Hillary Clinton nu era misterul cel mai urgent de rezolvat. Îndoiala cea mai sfâºietoare a lui Obama era, „ªi dacã
ne-am înºelat?” Cu alte cuvinte, dacã liberalii interpretaserã greºit specificul perioadei post-Rãzboi Rece? „ªi dacã
ne-am înºelat?” este întrebarea corectã ºi cea la care ne-am
propus sã rãspundem în aceastã carte.
Pentru noi doi este de asemenea o problemã extrem de
personalã. Cel mai în vârstã dintre noi, americanul, s-a nãscut la un an dupã începutul Rãzboiului Rece ºi a învãþat la
liceu cã zidul abia construit este o încarnare a intoleranþei
ºi tiraniei. Cel mai tânãr, bulgarul, s-a nãscut de cealaltã
parte a graniþei dintre Est ºi Vest la 4 ani dupã ridicarea
zidului ºi a crescut cu convingerea cã dãrâmarea zidurilor
este un drum spre libertate politicã ºi individualã.
Deºi istoriile noastre sunt diferite, amândoi am trãit ani
de zile în umbra Zidului, iar demolarea sa televizatã în tot
dramatismul ei s-a dovedit a fi momentul de rãscruce în viaþa
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noastrã politicã ºi intelectualã. Mai întâi Zidul Berlinului,
apoi absenþa acestuia au marcat ireversibil gândirea noastrã
politicã. Iluzia cã sfârºitul Rãzboiului Rece era începutul unei
Ere a Liberalismului ºi Democraþiei a fost ºi iluzia noastrã.
Cartea reprezintã încercarea noastrã de a înþelege nu
numai de ce am fost odatã gata sã îmbrãþiºãm aceastã
iluzie, dar ºi cum sã privim o lume asupra cãreia un val uriaº
de „anarhie” iliberalã ºi antidemocraticã a fost descãtuºat
atât de ameninþãtor.

SENTIMENTUL UNUI SFÂRªIT
Acum trei decenii, în 1989, un înalt funcþionar al Departamentului de Stat al SUA a captat cu precizie spiritul timpului. Scriind cu câteva luni înainte ca germanii sã danseze
fericiþi pe rãmãºiþele Zidului Berlinului, el a declarat Rãzboiul Rece ca fiind oficial încheiat. Victoria extinsã a liberalismului asupra comunismului fusese pecetluitã de un
deceniu de reforme economice ºi politice iniþiate în China
de Deng Xiaoping ºi în Uniunea Sovieticã de Mihail Gorbaciov. Eliminarea „alternativei marxist-leniniste la democraþia liberalã”, susþinea Francis Fukuyama, semnala
„epuizarea totalã a alternativelor sistematice viabile la liberalismul occidental”. Dupã ce fusese celebrat de marxiºti
ca un apogeu al „istoriei” în sens hegelian, comunismul
era retrogradat deodatã ca „istorie”, în sensul american:
ceva de importanþã neglijabilã. În aceste circumstanþe,
„democraþia liberalã occidentalã” putea fi numitã „sfârºitul evoluþiei ideologice a umanitãþii”. Dupã cãderea „dictaturilor fasciste ºi comuniste ale secolului, singura formã
de guvernare care supravieþuise intactã sfârºitului de secol
XX fusese democraþia liberalã”. Întrucât „principiile de
bazã ale statului liberal-democrat” erau „absolute ºi nu
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